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115
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 29 stycznia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—20132)
Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju
gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
(Dz. U. Nr 153, poz. 956) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) udzielanej na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wywozem, tj. pomocy bezpoÊrednio zwiàzanej
z iloÊcià wywo˝onych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bie˝àcymi zwiàzanymi z prowadzeniem dzia∏alnoÊci wywozowej;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pomoc finansowa nie mo˝e byç:
1) udzielona przedsi´biorcy spe∏niajàcemu
kryteria zagro˝onego przedsi´biorcy
w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajàcego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
———————
1)

2)

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 216,
poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) minister w∏aÊciwy
do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucjà Zarzàdzajàcà Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,
2007—2013.
Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).
Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007—2013 zosta∏ zaakceptowany decyzjà Komisji Europejskiej nr K(2007) z dnia 1 paêdziernika 2007 r. w sprawie
przyj´cia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego obj´tego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyj´ty uchwa∏à Rady Ministrów z dnia 30 paêdziernika 2007 r. w sprawie przyj´cia
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007—2013.

(ogólne rozporzàdzenie w sprawie wy∏àczeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporzàdzeniem Komisji”;
2) udzielona ani wyp∏acona przedsi´biorcy,
na którym cià˝y obowiàzek zwrotu pomocy, wynikajàcy z decyzji Komisji Europejskiej, uznajàcej pomoc za niezgodnà
z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.”,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Pomoc finansowa nie mo˝e byç udzielona
na dzia∏alnoÊç w zakresie:
1) produkcji lub wprowadzania do obrotu
wyrobów tytoniowych;
2) produkcji lub wprowadzania do obrotu
napojów alkoholowych;
3) produkcji lub wprowadzania do obrotu
treÊci pornograficznych;
4) obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià i amunicjà;
5) gier losowych, zak∏adów wzajemnych,
gier na automatach i gier na automatach
o niskich wygranych;
6) produkcji lub wprowadzania do obrotu Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotropowych lub prekursorów.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Wsparcie w ramach dzia∏aƒ:
1) 8. 1. Wspieranie dzia∏alnoÊci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
2) 8. 2. Wspieranie wdra˝ania elektronicznego biznesu typu B2B, w zakresie wydatków zwiàzanych z informacjà
o udziale finansowym Êrodków bud˝etu
Unii Europejskiej w realizowanym projekcie i wydatków na wynagrodzenia
wraz z obowiàzkowymi pozap∏acowymi
kosztami pracy osób zaanga˝owanych
bezpoÊrednio w realizacj´ projektu obj´tego wsparciem oraz na obowiàzkowe pozap∏acowe koszty pracy przedsi´biorców b´dàcych osobami fizycznymi
prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà
— stanowi pomoc de minimis i jest
udzielane zgodnie z warunkami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str. 5).
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2. Wsparcie w ramach dzia∏ania 8.2. Wspieranie wdra˝ania elektronicznego biznesu
typu B2B, w zakresie inwestycji, stanowi
pomoc publicznà i jest udzielane zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w przepisach
rozdzia∏u I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdzia∏u III rozporzàdzenia Komisji.
3. Wsparcie w ramach dzia∏ania 8.2. Wspieranie wdra˝ania elektronicznego biznesu
typu B2B, w zakresie doradztwa, stanowi
pomoc publicznà i jest udzielane zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w przepisach
rozdzia∏u I, art. 26 w rozdziale II oraz rozdzia∏u III rozporzàdzenia Komisji.
4. Wsparcie w ramach dzia∏ania 8.2. Wspieranie wdra˝ania elektronicznego biznesu
typu B2B, w zakresie szkoleƒ, stanowi pomoc publicznà i jest udzielane zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w przepisach
rozdzia∏u I, sekcji 8 rozdzia∏u II oraz rozdzia∏u III rozporzàdzenia Komisji.
5. Agencja informuje beneficjenta pomocy
o numerze referencyjnym programu pomocowego w zakresie wsparcia, o którym
mowa w ust. 2—4.”;
3) w § 3:
a) w ust. 1:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) e-us∏udze — nale˝y przez to rozumieç
us∏ug´ Êwiadczonà w sposób zautomatyzowany przez u˝ycie technologii informacyjnych, za pomocà systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne ˝àdanie us∏ugobiorcy, bez jednoczesnej obecnoÊci stron w tej samej lokalizacji, przy
czym do e-us∏ug nie zalicza si´:
a) us∏ug nadawczych radiowych i telewizyjnych,
b) us∏ug telekomunikacyjnych,
c) dostawy
nast´pujàcych
towarów
i Êwiadczenie nast´pujàcych us∏ug:
— towary, w przypadku których zamawianie i obs∏uga zamówienia odbywa si´ elektronicznie,
— p∏yty CD-ROM, dyskietki i podobne
noÊniki fizyczne,
— materia∏y drukowane, takie jak
ksià˝ki, biuletyny, gazety i czasopisma,
— p∏yty CD, kasety magnetofonowe,
— kasety wideo, p∏yty DVD,
— gry na p∏ytach CD-ROM,
— us∏ugi Êwiadczone przez prawników
albo doradców finansowych, którzy
udzielajà swoim klientom porad za
pomocà poczty elektronicznej,
— us∏ugi edukacyjne, w ramach których treÊç kursu przekazywana jest
przez nauczyciela za pomocà Internetu lub sieci elektronicznej (czyli
poprzez zdalne po∏àczenie),
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— us∏ugi fizyczne off-line naprawy
sprz´tu komputerowego,
— hurtownie danych off-line,
— us∏ugi reklamowe, w szczególnoÊci
w gazetach, na plakatach i w telewizji,
— centra wsparcia telefonicznego,
— us∏ugi edukacyjne Êwiadczone korespondencyjnie, zw∏aszcza za poÊrednictwem poczty,
— konwencjonalne us∏ugi aukcyjne,
przy których niezb´dny jest udzia∏
cz∏owieka, niezale˝nie od sposobu
sk∏adania ofert,
— us∏ugi telefoniczne z elementem wideo,
— dost´p do Internetu i stron World
Wide Web,
— us∏ugi telefoniczne Êwiadczone
przez Internet;”,
— pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6) inwestycji — nale˝y przez to rozumieç inwestycj´ w Êrodki trwa∏e lub wartoÊci
niematerialne i prawne zwiàzanà z tworzeniem nowego przedsi´biorstwa, rozbudowà istniejàcego przedsi´biorstwa,
dywersyfikacjà produkcji przedsi´biorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub z zasadniczà
zmianà dotyczàcà procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejàcym przedsi´biorstwie;
7) pracowniku znajdujàcym si´ w szczególnie niekorzystnej sytuacji — nale˝y przez
to rozumieç pracownika, o którym mowa
w art. 2 pkt 18 rozporzàdzenia Komisji;”,
— po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:
„7a) pracowniku niepe∏nosprawnym — nale˝y przez to rozumieç pracownika, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporzàdzenia Komisji;”,
— uchyla si´ pkt 9,
— pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) szkoleniu specjalistycznym — nale˝y
przez to rozumieç szkolenie, o którym
mowa w art. 38 pkt 1 rozporzàdzenia
Komisji;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza
si´ na walut´ polskà po kursie sprzeda˝y zastosowanym przez bank dokonujàcy p∏atnoÊci w dniu jej dokonania.”;
4) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja mo˝e udzieliç wsparcia na dzia∏alnoÊç gospodarczà w dziedzinie gospodarki
elektronicznej z przeznaczeniem na realizacj´ projektu polegajàcego na Êwiadczeniu
e-us∏ugi, przy czym projekt ten mo˝e obejmowaç wytworzenie produktów cyfrowych
koniecznych do Êwiadczenia e-us∏ugi.”,
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b) w ust. 2:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie wsparcia
przed up∏ywem pierwszego roku od dnia
wpisu przedsi´biorcy do Krajowego Rejestru Sàdowego albo Ewidencji Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, a w przypadku spó∏ek kapita∏owych w organizacji — od dnia
zawarcia umowy spó∏ki z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià albo od dnia sporzàdzenia statutu spó∏ki akcyjnej; je˝eli
wniosek o udzielenie wsparcia z∏o˝y∏a
spó∏ka kapita∏owa w organizacji, wsparcie mo˝e byç udzielone wy∏àcznie spó∏ce
kapita∏owej powsta∏ej w wyniku wpisu
do rejestru spó∏ki kapita∏owej w organizacji;”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zobowiàza∏ si´ do utrzymania trwa∏oÊci
projektu obj´tego wsparciem przez okres
co najmniej 3 lat od dnia zakoƒczenia realizacji projektu.”;
5) w § 5 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) prowadzonà w sektorze w´glowym w rozumieniu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1407/2002
z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy
paƒstwa dla przemys∏u w´glowego (Dz. Urz.
WE L 205 z 02.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2,
str. 170).”;
6) w § 6:
a) w ust. 2:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wynagrodzenia wraz z obowiàzkowymi
pozap∏acowymi kosztami pracy osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu obj´tego wsparciem oraz na
obowiàzkowe pozap∏acowe koszty pracy
przedsi´biorców b´dàcych osobami
fizycznymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç
gospodarczà;”,
— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pokrycie kosztów ogólnych, w tym:
a) zakup us∏ug pomocniczych, w szczególnoÊci transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem ˝e ich stawki
odpowiadajà powszechnie stosowanym na rynku,
b) zakup materia∏ów biurowych i eksploatacyjnych,
c) najem i eksploatacj´ pomieszczeƒ
— do wysokoÊci 20 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w pkt 1—3,
7—9, 11 i 11a;”,
— uchyla si´ pkt 5, 6 i 10,
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— pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej wartoÊci niematerialnych i prawnych,
o których mowa w pkt 8, oraz Êrodków
trwa∏ych, o których mowa w pkt 9,
przez korzystajàcego, nale˝ne finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu prowadzàcej do przeniesienia w∏asnoÊci
tych wartoÊci lub Êrodków na korzystajàcego, z wy∏àczeniem leasingu zwrotnego;”,
— po pkt 11 dodaje si´ pkt 11a w brzmieniu:
„11a) obs∏ug´ instrumentów zabezpieczajàcych realizacj´ umowy o udzielenie
wsparcia, okreÊlonych w umowie
o udzielenie wsparcia;”,
— pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) zakup szkoleƒ bezpoÊrednio zwiàzanych z uruchomieniem i obs∏ugà
e-us∏ugi dla osób zaanga˝owanych
w realizacj´ projektu obj´tego wsparciem, do wysokoÊci nieprzekraczajàcej
10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa w pkt 1—11a.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Cen´ nabycia wartoÊci niematerialnych
i prawnych oraz Êrodków trwa∏ych, o których mowa w ust. 2 pkt 8 i 9, ustala si´ zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.”;
7) § 9 i 10 otrzymujà brzmienie:
„§ 9. 1. Agencja mo˝e udzieliç wsparcia na wdra˝anie elektronicznego biznesu typu B2B
z przeznaczeniem na realizacj´ projektów
o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzà do
realizacji procesów biznesowych w formie
elektronicznej.
2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç udzielone mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu przedsi´biorcy lub Êredniemu przedsi´biorcy, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà i ma
siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby
fizycznej — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dokonuje inwestycji;
3) realizuje umowy o wspó∏pracy z co najmniej dwoma innymi przedsi´biorcami, przy czym umowy te okreÊlajà warunki i zakres wspó∏pracy w odniesieniu do realizowanych wspólnie procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiàzki przedsi´biorców;
4) planuje rozpocz´cie lub rozwój wspó∏pracy w oparciu o rozwiàzanie elektroniczne, w szczególnoÊci przez dostosowanie w∏asnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsi´biorców, z którymi ko-
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operuje, w celu umo˝liwienia automatyzacji wymiany informacji mi´dzy systemami informatycznymi wspó∏pracujàcych przedsi´biorców;
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Z

— oznacza okreÊlonà przez Komisj´
Europejskà stop´ dyskontowà,
opublikowanà w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej, obowiàzujàcà w dniu wydania zgody na
przeniesienie inwestycji,

P

— oznacza okres wyra˝ony w latach,
przez jaki inwestycja nie by∏a utrzymana w powiecie o wy˝szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia,

Q

— oznacza obowiàzujàcy okres utrzymania inwestycji w powiecie
o wy˝szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia.

5) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie wsparcia
przed rozpocz´ciem realizacji projektu;
6) zobowià˝e si´ do utrzymania trwa∏oÊci
projektu, w szczególnoÊci przez utrzymanie inwestycji obj´tej wsparciem
w województwie, w którym zosta∏a zrealizowana, a w przypadku realizacji inwestycji na obszarze miasta sto∏ecznego Warszawy — w tym mieÊcie, przez
okres co najmniej 3 lat od dnia zakoƒczenia realizacji projektu, przy czym nie
jest niezgodna z warunkami utrzymania trwa∏oÊci projektu wymiana przestarza∏ych
instalacji
lub
sprz´tu
w zwiàzku z szybkim rozwojem technologicznym.

8. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ni˝szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia
na warunkach okreÊlonych w rozporzàdzeniu mo˝liwe jest wy∏àcznie w okresie
utrzymania trwa∏oÊci projektu.
§ 10. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej wydatków na inwestycje, doradztwo lub szkolenia nie mo˝e byç
udzielone na dzia∏alnoÊç:

3. Wymóg utrzymania trwa∏oÊci projektu nie
wp∏ywa na mo˝liwoÊç wprowadzania
w projekcie uzasadnionych ekonomicznie
modyfikacji w zakresie wdro˝onych rozwiàzaƒ B2B.

1) zwiàzanà z produkcjà podstawowà
produktów rolnych, o których mowa
w art. 2 pkt 22 rozporzàdzenia Komisji;

4. Na uzasadniony wniosek mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego przedsi´biorcy lub Êredniego przedsi´biorcy Agencja mo˝e wyraziç zgod´ na przeniesienie inwestycji do
innego powiatu w ramach tego samego
województwa.

2) zwiàzanà z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych,
o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporzàdzenia Komisji, w przypadkach gdy:
a) wysokoÊç pomocy by∏aby ustalana
na podstawie ceny lub iloÊci produktów rolnych nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych
na rynek przez przedsi´biorstwa obj´te pomocà lub

5. Przeniesienie inwestycji do powiatu o takiej samej lub wy˝szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia nie powoduje zwi´kszenia intensywnoÊci wsparcia.
6. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ni˝szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia
mo˝liwe jest wy∏àcznie w przypadku, gdy
projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyska∏by liczb´ punktów niezb´dnà do obj´cia wsparciem w powiecie, do którego nast´puje przeniesienie.

b) przyznanie pomocy by∏oby uzale˝nione od faktu jej przekazania w cz´Êci
lub w ca∏oÊci producentom surowców;
3) prowadzonà w sektorach rybo∏ówstwa
i akwakultury w rozumieniu rozporzàdzenia Rady, o którym mowa w § 5
ust. 1 pkt 1;

7. W przypadku przeniesienia inwestycji do
powiatu o ni˝szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia przedsi´biorca zwraca
Agencji kwot´ wsparcia ustalonà wed∏ug
nast´pujàcego wzoru:

4) prowadzonà w sektorach hutnictwa ˝elaza i stali oraz w∏ókien syntetycznych
w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczàcych pomocy publicznej3);

I = [(X – Y) × Z] × (P : Q)

5) prowadzonà w sektorze w´glowym
w rozumieniu rozporzàdzenia Rady,
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4;

gdzie:
I

— oznacza kwot´ wsparcia, którà
przedsi´biorca zwraca Agencji,

X

— oznacza otrzymanà
kwot´ wsparcia,

Y

— oznacza nominalnà kwot´ wsparcia, jakà przedsi´biorca otrzyma∏by na realizacj´ inwestycji w powiecie, do którego nast´puje przeniesienie inwestycji, obliczonà
zgodnie z intensywnoÊciami, okreÊlonymi w § 13 ust. 1 i 2,

6) prowadzonà w sektorze budownictwa
okr´towego.

nominalnà

2. Do wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej wydatków zwiàzanych
z informacjà o udziale finansowym Êrod———————
3)

Zakres sektora hutnictwa ˝elaza i stali zosta∏ okreÊlony
w za∏àczniku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy
regionalnej na lata 2007—2013 (Dz. Urz. UE C 54
z 04.03.2006, str. 13), natomiast zakres sektora w∏ókien
syntetycznych w za∏àczniku II do tych Wytycznych.
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ków bud˝etu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie i wydatków na wynagrodzenia wraz z obowiàzkowymi pozap∏acowymi kosztami pracy osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu
obj´tego wsparciem oraz na obowiàzkowe pozap∏acowe koszty pracy przedsi´biorców b´dàcych osobami fizycznymi
prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà,
stosuje si´ § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3.
3. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1,
udzielane mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu
przedsi´biorcy lub Êredniemu przedsi´biorcy w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, podlega sumowaniu z ka˝dà
innà pomocà, w tym pomocà de minimis,
bez wzgl´du na jej form´ i êród∏o pochodzenia, i nie mo˝e przekroczyç maksymalnej intensywnoÊci wsparcia okreÊlonej dla
danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.
4. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej wydatków na inwestycje podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach okreÊlonych w art. 6 ust. 2 rozporzàdzenia Komisji.
5. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej wydatków na doradztwo podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach okreÊlonych w art. 6 ust. 1 lit. c rozporzàdzenia
Komisji.
6. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej wydatków na szkolenia podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach okreÊlonych w art. 6 ust. 1 lit. g rozporzàdzenia
Komisji.”;
8) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem, o którym mowa w § 9 ust. 1, sà
wydatki poniesione po dniu z∏o˝enia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlonego w umowie o udzielenie wsparcia, jednak
nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 24 miesi´cy.”,
b) w ust. 2:
— uchyla si´ pkt 3,
— pkt 4—8 otrzymujà brzmienie:
„4) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej wartoÊci
niematerialnych i prawnych, o których
mowa w pkt 1, oraz Êrodków trwa∏ych,
o których mowa w pkt 2, przez korzystajàcego, nale˝ne finansujàcemu z tytu∏u
umowy leasingu prowadzàcej do przeniesienia w∏asnoÊci tych wartoÊci lub
Êrodków na korzystajàcego, z wy∏àczeniem leasingu zwrotnego;
5) zakup analiz przygotowawczych oraz
us∏ug doradczych o charakterze informa-
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tycznym, technicznym, wdro˝eniowym,
prawnym i innych us∏ug eksperckich
zwiàzanych z projektem, w szczególnoÊci w zakresie rein˝ynierii procesów
biznesowych, reorganizacji przedsi´biorstw, wydzielania funkcji, wydzielania
zadaƒ oraz tworzenia wirtualnych przedsi´biorstw, Êwiadczonych przez doradców zewn´trznych, przy czym us∏ugi te
nie mogà stanowiç elementu sta∏ej lub
okresowej dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy lub byç zwiàzane z bie˝àcymi wydatkami operacyjnymi;
6) dzia∏ania informacyjne o udziale finansowym Êrodków bud˝etu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie obj´tym
wsparciem;
7) wynagrodzenia wraz z obowiàzkowymi
pozap∏acowymi kosztami pracy osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu obj´tego wsparciem oraz na
obowiàzkowe pozap∏acowe koszty pracy
przedsi´biorców b´dàcych osobami
fizycznymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç
gospodarczà;
8) zakup szkoleƒ specjalistycznych niezb´dnych do wdro˝enia rozwiàzania
elektronicznego biznesu typu B2B dla
osób zaanga˝owanych w realizacj´ projektu obj´tego wsparciem, do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w pkt 1—7,
w tym wydatki na:
a) zatrudnienie wyk∏adowców,
b) podró˝e wyk∏adowców i uczestników
szkolenia, w tym wydatki na zakwaterowanie,
c) inne wydatki bie˝àce, w tym na materia∏y bezpoÊrednio zwiàzane z realizacjà projektu,
d) amortyzacj´ narz´dzi i wyposa˝enia
w zakresie, w jakim sà wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu,
e) us∏ugi konsultacyjne i doradcze zwiàzane z realizacjà projektu,
f) pokrycie kosztów osobowych uczestników szkolenia oraz pokrycie ogólnych kosztów poÊrednich (administracyjnych, wynajmu, ogólnych) do
wysokoÊci ca∏kowitych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa w lit. a—e, przy
czym w odniesieniu do pokrycia kosztów osobowych uczestników szkolenia uwzgl´dnia si´ tylko czas faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Cen´ nabycia wartoÊci niematerialnych
i prawnych oraz Êrodków trwa∏ych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, ustala si´ zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.”,
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d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wydatki, o których mowa w ust. 2:
a) pkt 1, 2 i 4, b´dà finansowane zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w przepisach
rozdzia∏u I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdzia∏u III rozporzàdzenia Komisji,
b) pkt 5, b´dà finansowane zgodnie z warunkami okreÊlonymi w przepisach rozdzia∏u I, art. 26 w rozdziale II oraz rozdzia∏u III rozporzàdzenia Komisji,
c) pkt 6 i 7, b´dà finansowane zgodnie z warunkami okreÊlonymi w przepisach rozporzàdzenia Komisji, o którym mowa
w § 2 ust. 1,
d) pkt 8, b´dà finansowane zgodnie z warunkami okreÊlonymi w przepisach rozdzia∏u I, sekcji 8 rozdzia∏u II oraz rozdzia∏u III rozporzàdzenia Komisji.”;
9) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1,
w cz´Êci dotyczàcej wydatków na informacj´
o udziale finansowym Êrodków bud˝etu Unii
Europejskiej w realizowanym projekcie i wydatków na wynagrodzenia wraz z obowiàzkowymi pozap∏acowymi kosztami pracy
osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu obj´tego wsparciem oraz
na obowiàzkowe pozap∏acowe koszty pracy
przedsi´biorców b´dàcych osobami fizycznymi prowadzàcymi dzia∏alnoÊç gospodarczà jest udzielane do wysokoÊci 85 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem poniesionych w tym zakresie.”;
10) w § 13:
a) w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„IntensywnoÊç wsparcia w cz´Êci dotyczàcej
wydatków na inwestycje, z zastrze˝eniem ust. 2,
nie mo˝e przekroczyç:”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dla przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu intensywnoÊç wsparcia, okreÊlonà w ust. 1,
obni˝a si´ o 10 punktów procentowych
w przypadku Êredniego przedsi´biorcy oraz
o 20 punktów procentowych w przypadku
mikroprzedsi´biorcy lub ma∏ego przedsi´biorcy.”,
c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku projektu realizowanego w kilku lokalizacjach obj´tych ró˝nà intensywnoÊcià wsparcia, maksymalnà dopuszczalnà
intensywnoÊcià wsparcia, w cz´Êci dotyczàcej wydatków na inwestycje, jest pu∏ap
okreÊlony dla tej lokalizacji projektu, w której intensywnoÊç wsparcia jest najni˝sza.”;
11) § 14 i 15 otrzymujà brzmienie:
„§ 14. IntensywnoÊç wsparcia w cz´Êci dotyczàcej
wydatków na doradztwo nie mo˝e przekroczyç 50 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem.
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§ 15. 1. IntensywnoÊç wsparcia w cz´Êci dotyczàcej wydatków na szkolenia specjalistyczne nie mo˝e przekroczyç 25 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem.
2. IntensywnoÊç wsparcia, o której mowa
w ust. 1, zwi´ksza si´ o:
1) 10 punktów procentowych w przypadku szkoleƒ dla pracowników znajdujàcych si´ w szczególnie niekorzystnej
sytuacji lub niepe∏nosprawnych;
2) 10 punktów procentowych w przypadku
Êredniego
przedsi´biorcy
i o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsi´biorcy lub ma∏ego przedsi´biorcy.”;
12) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku gdy projekt, o którym mowa
w § 9 ust. 1, stanowi element innego projektu
spe∏niajàcego warunki okreÊlone w art. 2
pkt 12 rozporzàdzenia Komisji, maksymalnà
wartoÊç wsparcia udzielanego na realizacj´
projektu inwestycyjnego ustala si´ zgodnie ze
wzorem okreÊlonym w § 4 ust. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 13 paêdziernika
2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).”;
13) w § 17 w ust. 2 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:
„11) informacj´ o Êrodkach odwo∏awczych przys∏ugujàcych wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu operacyjnego.”;
14) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Do post´powania w sprawie udzielenia
wsparcia stosuje si´ art. 29 ust. 4,
art. 30—30g oraz art. 37 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.”.
§ 2. 1. Do umów o udzielenie wsparcia w ramach
dzia∏ania 8.1. Wspieranie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej, zawieranych
po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia
na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia z∏o˝onych przed tym dniem, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
2. Do umów o udzielenie wsparcia w ramach dzia∏ania 8.2. Wspieranie wdra˝ania elektronicznego biznesu typu B2B, zawieranych po dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia na podstawie wniosków
o udzielenie wsparcia z∏o˝onych przed tym dniem,
stosuje si´ przepisy niniejszego rozporzàdzenia, z wy∏àczeniem § 1 pkt 13 i 14.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieƒkowska

